SIMPOZION NAȚIONAL
CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
„SĂ NE IMPLICĂM CU RESPONSABILITATE ÎN VIAȚA CELOR DE LÂNGĂ NOI”
-VOLUNTARIATEDIȚIA A III-A

ORGANIZATOR:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE,
STRADA BERCENI, NR 42 A, COD POȘTAL 106400, JUD.PRAHOVA, ROMÂNIA
TEL./FAX 0244 281 949

PARTENERI:
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI PRAHOVA
CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA
UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE BUCURESTI
ȘCOALA PRIMARĂ „ION CREANGĂ”, CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA
SCOALA PRIMARA SV. PAISII HILEDARSKI - BULGARIA NOVA ZAGORA
COLEGIUL NAȚIONAL„ NICOLAE IORGA” VĂLENII DE MUNTE - PRAHOVA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ING. GHEORGHE PĂNCULESCU” VĂLENII DE MUNTE PRAHOVA
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU”- VĂLENII DE
MUNTE – PRAHOVA
CENTRUL JUDETEAN DE CULTURA PRAHOVA
CENTRUL CULTURAL VĂLENII DE MUNTE
PENSIUNEA „VERA ȘI LIVIA” VĂLENII DE MUNTE
„ASOCIATIA PENTRU CREATIVITATE , EDUCATIE SI CULTURA PETRU"-PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA
ASOCIATIA INTERNATIONALA DE FORMARE PROFESIONALA CULTURAL, SPORTIVEDUCATIVA MASTERCLASS
S.C. TYMBARK MASPEX ROMANIA S.R.L.

JUSTIFICARE
”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană fizică, în folosul
altora, fără a primi o contraprestație materială.” (Definiție adoptată de Consiliul Național al Voluntariatului, iunie
2002).
Ceea ce trebuie să știm este că oricine poate să devină voluntar și să aducă o contribuție, oricât de mică,
la lumea care ne înconjoară. Important este doar să îți dorești acest lucru! „Faptul că nu poți să faci totul nu e o
scuză pentru a nu face nimic." (Ashleigh Brilliant)
Toţi avem ceva de pus în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul locului în care trăim
sau în folosul comunităţii în general. Important este să ne dorim acest lucru. Oricine poate fi voluntar „Pentru că
dacă aşteptăm să trăim într-o lume mai bună trebuie să contribuim la crearea ei. Pentru a fi schimbarea pe care
ne-o dorim în lume." (Mahatma Ghandi).
Ţinând cont de acestea, ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
vă invită să participaţi la simpozionul „SĂ NE IMPLICAM CU RESPONSABILITATE ÎN VIAȚA CELOR
DE LÂNGA NOI - VOLUNTARIAT”, oferindu-vă prilejul unor dezbateri și împărtăşirea unor experienţe în
activităţile de voluntariat. Se urmăreşte promovarea rolului dascălilor și al şcolilor în formarea deprinderilor şi
obişnuinţelor de participare activă în cadrul comunităţii şi necesitatea voluntariatului eficient , atât în şcoală, cât
şi în afara ei, prin exemple de bună practică.
Dorim ca tema simpozionului să fie o adevărată provocare pentru a valorifica practicile de succes cu
privire la rolul activităţilor educative de voluntariat, cele mai actuale demersuri care vizează educaţia formală şi
nonformală, didactica modernă, educaţia ca un domeniu de interes public, formarea cadrelor didactice,
promovând potenţialul creativ şi inovator al cadrelor didactice sperând să vă ghideze spre performare şi
dezvoltare.
1. SCOPUL SIMPOZIONULUI:
Schimbul de experienţă privitor la implicarea elevilor şi cadrelor didactice în activităţi de voluntariat prin
intermediul cărora să se promoveze educaţia, precum şi modalitatea în care trebuie realizat voluntariatul pentru a
contribui la formarea unor competenţe şi atitudini de responsabilitate și interes social.
2. OBIECTIVE:
- identificarea celor mai bune căi de implicare autentică a unui număr mare şi variat de cadre didactice ca actori
sociali într-o realitate obişnuită;
- încurajarea şi sprijinirea activităţilor de voluntariat în cadrul instituţiilor şcolare pentru a responsabiliza elevii
ca membrii ai societăţii, pentru a dezvolta la maximum potenţialul uman, încrederea în sine şi creativitatea.
- depunerea de eforturi în favoarea creării unui mediu propice voluntariatului;
- creşterea gradului de sensibilizare cu privire la valoarea şi importanţa voluntariatului.
3. GRUP ŢINTĂ:
Cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal; membri ai organizațiilor
neguvernamentale, voluntari, studenți.

4. DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE:

-VINERI - 16 DECEMBRIE 2016, ORA 10.00 - CENTRUL
CULTURAL VĂLENII DE MUNTE, JUDEȚUL PRAHOVA,
ROMÂNIA.
5. SECŢIUNI:
1. Referate / Proiecte educaționale în parteneriat din care să reiasa exemple de bună practică ale acţiunilor de
voluntariat realizate la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional; ( PPT, filme, poze)-articolele cu continut
semnificativ din punct de vedere al impactului, vor fi publicate pe CD-ul ,, Exemple de bune practici în
domeniul voluntariatului” și în revista școlii „ÎNGER DE FLOARE”- ISSN 2360-2503, ISSN-L 2360-2503,
nr.4.
2. Concurs de postere, afişe, colaje, pliante, desene “DĂRUIEȘTE ȘI PRIMEȘTE” (pe spatele desenelor se vor
nota: numele şi prenumele preșcolarului/elevului, clasa, şcoala, cadrul didactic îndrumător).
6. REGULAMENT DE PARTICIPARE:
INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ
a). INSCRIEREA PARTICIPANŢILOR:
Participanţii vor trimite materialele la adresa de e-mail monicaene22@yahoo.com
sau a.comisel@yahoo.com, până pe data de 10 DECEMBRIE 2016.
Fişa de înscriere completată şi lucrarea vor fi transmise pe adresa de e-mail monicaene22@yahoo.com sau
a.comisel@yahoo.com cu următoarea denumire: fișă înscriere_nume participant.
b) SUSŢINEREA LUCRĂRILOR:
Participarea la simpozion se poate face direct sau indirect. Participarea directă presupune susţinerea lucrării în
plen. Susţinerea lucrării NU trebuie să depăşească 10 minute.
c) RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR
Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe:
1. Microsoft Word, 2-4 pagini format A4, orientat “Portrait”, margini de 2 cm;
2. Titlul lucrării să fie scris cu Times New Roman, 14, boldat, centrat;
3. Autorul/autorii lucrării se vor menţiona după titlu. Se vor preciza titlul didactic, prenumele şi numele, instituţia
şi localitatea (font normal, Times New Roman, 12, boldat, aliniere dreapta). Nu folosiţi prescurtări.
4. Textul lucrării să fie scris cu diacritice, caractere Times New Roman, cu corp de literă 12, tehnoredactare la
1,5 rânduri, alinere stânga-dreapta;
5. Imaginile sau pozele să fie clare şi să aibă dimensiunile: 100x80 mm, centrat
6. Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să
aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale.
7. Fiecare lucrare va conţine obligatoriu: bibliografie care se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine
alfabetică, astfel: (autor, titlu lucrare, editura, localitate, an)
8. Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o diplomă de participare.

9. Lucrările primite şi care respectă (obligatoriu) criteriile menţionate anterior se vor constitui pe CD cu ISBN și
vor fi publicate și în revista școlii „ÎNGER DE FLOARE”- ISSN 2360-2503, ISSN-L 2360-2503, nr.4.
10. Lucrarea va fi transmisă în format electronic, în ataşament, într-un fişier, cu următoarea denumire:
lucrare_nume autor
Taxa de participare:
 30 lei
 Secțiunea I - pentru lucrările cu doi autori se platește o singura taxa de participare - include costul
mapei/diplome de participare/CD-ISBN cu publicații.
 Secțiunea II- se vor trimite odata cu lucrările (max. 3 pentru fiecare cadru didactic – cu autori diferiți) si
plicuri autoadresate A4.
 Taxa poate fi plătită în cont bancar, până la data de 10 DECEMBRIE 2016, după coordonatele:
Titular cont: ENE SANDA MONICA- RO46BTRL03001201F56409XX.
Nu se percepe comision! Taxa plătita nu se restituie în caz de neparticipare!!! Achitarea unei sume mai mici
decât valoarea taxei duce la respingerea înscrierii şi nereturnarea sumei plătite!!!
 Lucrarile vor fi trimise prin poştă în acelaşi plic cu cele două acorduri de parteneriat în original pe
adresa şcolii cu mentiunea : pentru SIMPOZION NAȚIONAL CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
„SĂ NE IMPLICĂM CU RESPONSABILITATE ÎN VIAȚA CELOR DE LÂNGĂ NOI –
VOLUNTARIAT”
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALA,ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
STRADA BERCENI,NR 42 A
COD POȘTAL 104600
JUD. PRAHOVA
ROMÂNIA
ATENŢIE !!! Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu lua în
considerare materialele ce nu întrunesc condiţiile expuse mai sus.
d) OBSERVAŢII:
Participarea poate fi directă sau indirectă; persoanele care nu participă la simpozion personal vor primi diplomele
prin poştă.
Participanții direcți sunt rugați sa confirme prezența la simpozion pâna în data de 10 DECEMBRIE 2016 pe
adresa de e-mail monicaene22@yahoo.com .
Pentru informaţii suplimentare se pot contacta următoarele persoane:
COORDONATORI - prof.ed. ENE MONICA
0721236132
-prof. ed. RUSU CLAUDIA
0726548920
RESPONSABILI SECȚIUNI:
-prof. ed. RUSU CLAUDIA
-prof. LUPU GRATIELA
-prof. MOCANU JANETA
-educator BRATU NICOLETA
-educator IONIȚA ADINA
-prof.ed. ONEA GEORGIANA

-inv.ed. ENE LARISA
-prof.ALECU ELENA
-inv.ed.FENECHIU SIMONA
- prof. DITA IRIS
- prof.ed. POPA RALUCA
- prof.ed. VLASCEANU LAURA
- prof.ed.DRAGOMIROIU ANDREEA
- prof.ed. TEODOSIU IRENE
- prof.ed. SOARE NATALIA
- prof.LIXANDRU IULIANA
-prof.SANDOR ALEXANDRA

7. Materialele simpozionului
Persoanele care nu participă direct la simpozion, vor primi diploma, acordul de parteneriat şi CD-ul-ISBN cu
publicaţii prin poştă.
Persoanele care participă la sesiune vor primi pe loc diploma de participare şi acordul de parteneriat
semnat, însă CD-ul-ISBN va fi expediat prin poştă, până la data stabilită. Pentru persoanele care participă ca şi
coautori se va trimite doar diploma de participare, în acelaşi plic cu materialele pentru autorul principal al
lucrării.
Elevii participanţi vor fi recompensaţi cu diplome de participare la expoziţie, ce vor fi expediate odată cu
CD-ul-ISBN profesorului coordonator!
Expedierea acestor materiale către participanți se va face până cel târziu la data de 1 FEBRUARIE 2017,
conform datelor specificate în fişele de înscriere.
Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru adresele de expediere completate greşit pe formularul de
înscriere.
8. Programul simpozionului
Lucrările simpozionului se vor desfăşura la CENTRUL CULTURAL VĂLENII DE MUNTE,
JUDEȚUL PRAHOVA, ROMÂNIA , în data de 16 decembrie 2016- vineri, având următorul program:








10,00 – 10,30 Primirea invitaților
10,30 – 11,00 Festivitatea de deschidere
11,00 – 13,30 Desfăşurarea lucrărilor pe secţiuni
13,30 – 14,00 Prezentarea PROIECTULUI DE CERCETARE EXPLORATORIE HARTILE
TIMPULUI: COMUNITATI REALE-LUMI VIRTUALE-TRECUTURI EXPERIMENTATE,
DIRECTOR DE PROIECT PROF.UNIV.DR. DRAGOS GHEORGHIU /Proiectul este finanțat de
către Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, CNCS Română – UEFISCDI/Cod proiect de
înregistrare: PN-II-ID-PCE-2011-3-0245 (nr 138 din 31.10.2011)/Coordonator Pagina Valeni: Prof. Ed.
Monica Ene
14,00 – 14,30 Bilanţ, dialoguri interactive, feed-back /Vizitarea expoziţiei de postere, afişe, colaje,
pliante, desene
15,00 _ Concluzii

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZIONUL NAȚIONAL CU PARTICIPARE
INTERNAȚIONALĂ
„SĂ NE IMPLICĂM CU RESPONSABILITATE ÎN VIAȚA CELOR
DE LÂNGA NOI” -VOLUNTARIATEDIȚIA A III-A
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
______________________________________________________________
Str.
_______________________________, Nr. ____, Loc. _________________, judeţ
_________________E-mail: _________________________
_________________________ TEL.__________________________
INFORMAŢII ŞI ADRESA PERSONALĂ A CADRULUI DIDACTIC
PENTRU TRIMITEREA / PRIMIREA COLETULUI POŞTAL:
Nume şi prenume:
_______________________________________________________________
Str. ____________________________________, Nr. ____, Bl. ____, Sc. ____, Et.
____, Ap. ___, Loc.______________________, Jud. _________________, Sector
_____, Cod poştal ________, TELEFON(obligatoriu) ___________,
E-MAIL(obligatoriu): ___________________________
Titlul lucrării: .............................................................................................................
SECŢIUNEA:..............................................................................................................
CATEGORIA:...............
Participare directă:

DA
NU

Mijloacele necesare pentru prezentarea lucrării :...................................................

Şcoala Gimnazială Specială,
Orașul Vălenii de Munte
Str. Berceni, nr. 42 A,
jud. Prahova, România
Tel/Fax 0244281949
Nr.______/_________

..........................................
........................................................
......................................................
Nr._____________/____________

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat azi,.................................., în vederea organizării şi desfăşurării SIMPOZIONULUI NAŢIONAL CU
PARTICIPARE INTERNATIONALĂ „SĂ NE IMPLICĂM CU RESPONSABILITATE ÎN VIAȚA CELOR
DE LÂNGA NOI – VOLUNTARIAT”, EDIŢIA A III-A
1.PĂRŢILE:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE, Strada Berceni, nr.42 A , Cod poştal
106400, Jud. Prahova , România, reprezentată prin Director prof. LUPU TANIA GRATIELA şi echipa de
implementare prof.ed. ENE MONICA, prof.ed.RUSU CLAUDIA, în calitate de aplicant
şi.................................................................................................................................................... reprezentată prin
............................................................................................. în calitate de partener în cadrul simpozionului.
2.Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi parteneri în vederea
organizării şi desfăşurării optime a SIMPOZIONULUI NAŢIONAL CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
“ SĂ NE IMPLICĂM CU RESPONSABILITATE ÎN VIAȚA CELOR DE LÂNGA NOI - VOLUNTARIAT”,
EDIŢIA A II-A.
3.Durata
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data de 30.08.2017.
4.Obligaţiile părţilor:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALA, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE, prin organizatori, se obligă:
-să distribuie regulamentul şcolilor partenere;
-să mediatizeze organizarea simpozionului;
-să distribuie CD-ul cu ISSN şi diplomele de participare, cadrelor didactice participante;
_________________________________________________________________________________________
se obligă:
-să participe prin reprezentanţi (direct sau indirect) la desfăşurarea lucrărilor simpozionului;
-să respecte condiţiile de participare.
5.Dispoziţii finale
Proiectul urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară si strainatate.
Prezentul acord se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Director,
Prof. LUPU TANIA GRATIELA

Director,

